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“DEPRE” DE FIN DE CURSO 
 

Incluso os que pasaron o curso finxindo dores de estómago para non ir ao 
colexio poden sentirse tristes cando chegan as vacacións de verán. Xeralmente 
pásalles nuns días, pero podemos axudarlles establecendo xunto a eles novos 
horarios e rutinas. 

 
 
O colexio é para os nenos moito máis que o sitio onde lles obrigan a aprender. Teñen alí 

aos seus amigos, aos seus “amores” secretos e non tan secretos, aos seus profes malos e bos, as 
súas rutinas e os seus ratiños de ocio e exercicio. 

Os nosos fillos pasan no centro escolar unhas oito horas tódolos días e sempre están 
rodeado de xente. Viven inmersos nunha situación que lles esixe integrarse nun mundo onde 
non é exclusivo, como na casa, senón un máis dos que ten que cumplir as normas. Durante nove 
meses ao ano, están obrigados a asistir ás aulas e o seu mundo xira entorno ao que alí lles 
sucede. 

Cando chega o verán todo pega un parón brusco dun día para outro, deixan de ver aos 
seus compañeiros e non teñen prácticamente nada que facer.  

É normal que nas primeiras semanas os nosos fillos se sintan desorientados e aburridos, 
con demasiado tempo libre e con pouca xente para compartilo. Seguro que se lles pasa pronto, 
en canto se adapten á nova situación. Pero para axudarlles a superar ben este gran cambio, os 
pais podemos establecer diversas actividades que os manteñan ocupados. 

 
 

HORARIOS FIXOS E OBLIGACIÓNS 
 
O estar de vacacións para moitos adultos supón un descontrol total en horarios e 

actividades; deitámonos tarde, levantámonos máis tarde aínda, quedamos cos amigos ou 
adicámonos a non facer nada. Pero os nenos necesitan rutinas, horarios, disciplina e actividades 
para queimar toda a súa enerxía. 

 
 SONO: é lóxico que se deiten algo máis tarde e que madruguen un pouco 

menos, pero sen descontrol. Un neno pequeno non debe estar vendo a tele ata as 
catro da maña coa excusa vacacional. Debemos plantexar un horario fixo de 
sono de luns a venres e ter un pouco de manga ancha para os fines de semana. 

 
 RESPONSABILIDADES: é un bo momento para facelos partícipes das tarefas 

diarias que se levan a cabo na casa. Por exemplo, explicarlles que agora non 
teñen que estudiar entón poden ocuparse de por o lavavaixelas ou recoller a 
mesa, facer a súa cama e ordear o seu cuarto. Hai que sumar pequenas 
obrigacións as que xa tiñan, de xeito que lles fagan incorporar certas actividades 
fixas a diario. 
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 APRENDIZAXES: o bo tempo trae consigo moitas posibilidades de actividades 

ao aire libre, facer exercicio ou aprender cousas novas. Se ocupamos o seu 
tempo con novas rutinas, será máis difícil que os nosos fillos se depriman 
aburridos na casa. Pero hai que ter en conta que están de vacacións, mandalos a 
unha academia (salvo en casos extrictamente necesarios) o único que 
conseguirán será que cando retomen o colexio de novo se encontren exhaustos e 
fartos de profesores. Se ocupamos o seu tempo, que sexa en algo que lles guste 
e que elixamos xunto a eles: pintar, apuntarse a baloncesto… 

 
 NATACIÓN: practicar calquera deporte é unha actividade magnífica para eles, 

e máis a natación, que estimula e exercita todo o seu corpo mentras aprenden 
novas técnicas e xogan na auga. Se vivimos preto dunha piscina, podemos 
informarnos dos cursos que se fagan durante o verán. Ahí temos horarios, 
rutinas, diversión, socialización e actividade física. 

 
 CAMPAMENTOS E COLONIAS: se, xusto ao acabar o colexio, aos nosos 

fillos lles apetece ir a un campamento, pode ser moi positivo para facer a 
transición colexio-vacacións máis levadeira. Alí os nenos coñecen a novos 
amigos e practican centos de actividades físicas e creativas, relaciónanse con 
animais e asumen tarefas e responsabilidades nun entorno lúdico. 

 
 ACTIVIDADES NA CASA: convén que adiquemos un anaco cada día á lectura 

en familia ou a pintar, facer arcilla ou escribir contos. Se fixamos unhas horas 
para divertirnos xuntos con estas actividades, estaremos creando rutinas que 
axudarán aos nenos a manexar mellor o ocio do verán, a concentrarse nunha 
tarefa, empezala e acabala e, o mellor de todo, a compartir tempo en familia. 

 
 SAÍDAS: alomenos dous días por semana podemos buscar alguna actividade 

para facer con eles : os domingos vamos de picnic; os sábados toca cine de 
verán, etc. Trátase de romper a rutina e disfrutar xuntos. 

 
 RELACIÓNS: fagamos un esforzo por facilitar o encontro con outros nenos: 

deixemos que veña un amigo a durmir, permitamos que os nosos fillos vaian a 
casa doutros nenos, montemos unha festa para reunir aos seus compañeiros…  

 
Tanto se estamos na casa cos nosos fillos, como se hai unha persoa que os coida, é importante 
establecer un horario de actividades e outro de tempo libre, de maneira que non todo sexa 
dirixido nin tampouco que pasen todo o día ao seu aire, sen ninguna proposta. 
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